
Kennsluáætlun 
Áfangi: ÍSLE2MB05  Textar, málnotkun og ritun 

Kennari: Erna Guðmundsdóttir 

Önn: Haustönn 2019 

Áætlun unnin: Ágúst 2019 

 

Markmið: 

Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 

• mismunandi tegundum texta og helstu hugtökum sem nýtast við 
bókmenntaumfjöllun 

• fjölbreyttum orðaforða 

• ritunarhugtökum og ritreglum sem nýtast í tal- og ritmáli 
 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

• að lesa bókmenntatexta og aðra texta og geta fjallað um inntak þeirra 

• að nýta upplýsingar úr heimildum á réttan hátt 

• að flytja af öryggi ræður og kynningar 

• að beita gagnrýninni hugsun við ritun rökfærsluritgerða og annarra texta 

• að nota hjálpargögn við frágang ritsmíða 

Hæfnimarkmið: 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 

• túlka ólíka texta 

• nota handbækur til styrktar eigin málfærni 

• taka þátt í málefnalegum umræðum og komast að rökstuddri niðurstöðu 

• beita tilbrigðum í ræðu og riti 

• vinna að skapandi verkefnum tengdum námsefninu 

sem metið er með: símati 

 

Námsefni: Ingibjörg Axelsdóttir og Þórunn Blöndal. 2010. Handbók um ritun og 

frágang. (10.útgáfa). Mál og     menning, Reykjavík. 

Mistur eftir Ragnar Jónasson. 



Aðventa eftir Gunnar Gunnarsson. 

Kröfur FSN til verkefna- og ritgerðavinnu:  
http://m3.fsn.is/course/index.php?categoryid=2 

Málið: https://malid.is/ 

Annað efni í samráði við kennara. 

Námsmat:   

Námsmat byggir á leiðsagnarmati þar sem nemandinn fær endurgjöf á það 

sem vel er gert ásamt ábendingum um það sem betur má fara. Leitast er við 

að hafa námsmat sem fjölbreyttast til þess að fram komi rétt mynd af 

þekkingu, leikni og hæfni nemenda. 

Prófseinkunn (20%): Tvö til þrjú próf úr bókmenntum og ritun 20% 

Verkefnaeinkunn (80%): Munnleg og skrifleg verkefni ásamt lokaverkefni 50% 

 Mistur e. Ragnar Jónasson– lestur og verkefni 20% 

 

 Aðventa e. Gunnar Gunnarsson – lestur og verkefni  10% 

 

Skipulag náms: 

Námstilhögun: 

Í áfanganum verður stuðst við kennsluumsjónarkerfið „Moodle“ en þar setur kennari öll 
fyrirmæli og verkefni.  Verkefnum er skilað til kennara í gegnum kerfið, nema annað sé tekið 
fram.    
Nemendur lesa fjölbreytta texta og vinna margskonar verkefni. Auk þess fá nemendur þjálfun 

í framsögn.  Kennari fylgist með framvindu nemenda við vinnu og gefur ýmist munnlega eða 

skriflega umsögn. Áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð. 

Ekki er gefin einkunn fyrir öll verkefni.  

 

Um skilafrest og vanskil: 

Nemandi í framhaldsskóla ber ábyrgð á eigin námi. Ákveðinn skiladagur er gefinn upp á öllum 

verkefnum. Það er því mjög mikilvægt að mæta í allar kannanir/próf og skila öllum verkefnum 

á réttum tíma. Sjá nánar reglur um skilafrest: http://m3.fsn.is/ 

 

http://m3.fsn.is/course/index.php?categoryid=2
https://malid.is/
http://m3.fsn.is/


Ekki er tekið við verkefnum eftir auglýstan skilafrest.  Fjórðungur (25%) einkunnar fyrir öll 

ritunarverkefni er fyrir réttritun og málfar. Ætlast er til að nemendur nýti sér fáanlegar 

ritbjargir auk þess að lesa vel yfir verk sín fyrir skil. 

 

Um próf: 

• Í áfanganum verða tvö til þrjú próf þar sem prófað er úr bókmenntaumfjöllun og ritun. 

 

Vikuskema: 

Í hverri viku höfum við til ráðstöfunar fjórar klukkustundir, fjórar kennslustundir og einn 

verkefnatíma.  Að sjálfsögðu er nemendum heimilt að mæta í fleiri verkefnatíma. 

Sjá upplýsingar um staðsetningu og tíma í kennsluumsjónarkerfi 

Mánudagar → 11:15-12:05 

Þriðjudagar → 09:35-10:25 

Miðvikudagar → 14:35-15:25 

Fimmtudagar → 11:15-12:05 

 

Áætluð yfirferð: 

Vikur Efni Skil á verkefnum og próf 

34. vika 
18.-24. ág. 
20. ág. – 

fyrsti 
kennslud. 

 
Lestur, ritun og tjáning 

 

35. vika 
25. – 31. ág.  

Lestur, ritun og tjáning  

36. vika 
1. -7. sept. 

Lestur, ritun og tjáning 
 

37. vika 
8.-14. sept. 

 
Lestur, ritun og tjáning  

38. vika 
15.-21. sept. 
Framhaldsd. 
17-20. sept. 

Lestur, ritun og tjáning  

39. vika 
22.-28. sept. 

23. og 24. 
sept. – 

námsmatsd. 
25. sept. – 
1. umsögn 

Lestur, ritun og tjáning  



40. vika 
29. sept. – 

5. okt. 
 

 
Lestur, ritun og tjáning 

Lestur á Mistur hefst 

 

41. vika 
6.-12. okt. 

 
Lestur, ritun og tjáning 

lestur á Mistur 

 

42. vika 
13.-19. okt. 

 

Lestur, ritun og tjáning 
lestur á Mistur 

 

43. vika 
20.-26. okt. 
22.-25. okt. 
Framhaldsd.  

Lestur, ritun og tjáning 

lestur á Mistur 
 

44. vika 
27.okt.-2. 

nóv. 

Lestur, ritun og tjáning 
lestur á Mistur  

45. vika 
3.-9. nóv. 

7. og 8. nóv. 
-

námsmatsd. 
 

 

 

Lestur, ritun og tjáning 
 

46. vika 
10.-16. nóv. 
11. nóv. –  
2. umsögn 

 

Lestur, ritun og tjáning 

Lestur á Aðventu hefst  

47. vika 
17.-23. nóv. 

Lestur, ritun og tjáning 

lestur á Aðventu 
 

48. vika 
24. -30.nóv. 

Lestur, ritun og tjáning 
lestur á Aðventu 

 

49. vika 
1.– 7. des. 
Framhaldsd. 
2.-6. des. 
 

 
Lokaverkefni annar 

 

50. vika 
8.-14. des. 

Námsmat 
Einkunnabirting 11. desember. 

 

 

       Birt með fyrirvara um breytingar, 

       Erna Guðmundsdóttir, íslenskukennari. 

 

 

 


